
ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

ГОЈ КО ЂО ГО

НАСАВИНОМПУТУ*

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ПУТ

Ис пљу ни ре чи ла ја ви це
Ре чи ује даљ ке,
Ис пе ри уста и је зик под мла ди,
Не дај ста ром до ми шља ну
Да окре ће сло ва на о па ко
И те ра слеп це да ту ма че
Ње го ве за вр зи ће и гат ке.

Дво гр лу за по јас за де ни,
До ста ти и то јед но гр ло про му кло,
Ни ко не ће да слу ша оно без гла сно.

Су зе не по ми њи,
Го то во је с тим,
Ис пла чи се у мра ку
Кад ни ко не ви ди.

По ру ке ве зуј за обла ке
Не ка их ко па пер је ве тар раз ве је,
До не ће ви ше пло да
Не го да их ти усе цаш у ка ме ње
Као ди јак са Ра ди мље.

* Из књи ге у ру ко пи су – Пут за Хум.
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НА СА ВИ НОМ ПУ ТУ

Осло њен на два по моћ ни ка,
На крст и штап,
Хо дио си по зе мљи и по во ди.
За со бом си оста вио ду бок траг
У на ша ср ца уко пан.

Тво је сто пе бе ху све тли пу то ка зи
У ду го ве кој на шој но ћи
А сло ва тво ја не са го ри ва
И са да и сваг да
Усме ру ју на шу реч и ко рак.
Твој пе пео је ра се ја ни жар
Ко ји нас из ну тра гре је и оба сја ва.

Све што си тво рио и пре по ро дио,
Са дио и ка ле мио,
Са три си пр ста ове рио
И у те ме ље на ше угра дио.

Ла ста ри тво је ло зе на ше су ле стве
Што нас, у и ме Оца и Си на,
Из тми не у ви си не во ве ки уз но се.

Ми смо грозд на тво јој гра ни.

У ХЛА ДУ ХРА МА СВ. ЛА ЗА РА

Од Кор чу ле ко ра бљом до оба ле
И под во зом од мо ра до Же гу ље,
Па пре ко бр да и до ла,
На та љи га ма, тра ља ма,
Вла чу га ма и са ма ри ма,
По че шће и на жен ским ле ђи ма,
Пу то ва ло је ово бе ло ка ме ње
Не ко ли ко да на до цр кве
Св. Ла за ра у Вла хо ви ћи ма,
За ду жби не и веч ног по чи ва ла
Кне за Вла ћа Би је ли ћа и си на му,
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Вој во де Ву ко са ва Вла ће ви ћа.
Над њи хо вим мра мо ри ма
Са зи да ли смо но ви храм,
Ши ри и ви ши,
По ме ри на ше ве ре и љу ба ви,
Да се гор ди ко ма ли Де ча ни.

Ов де, до бри чи та о че,
При зва не ста ре да не
За ме ћем у по вест и пре да ње.

Да нас мај сто ри и ар га ти
Око хра ма са бра ни
По чи ва ју у ду бо кој хла до ви ни.
По том ци су ве тар ка пом хва та ли
И ко је ку да не ста ја ли.

Пла чи, пе вај, зво ни, зо ви,
Ни ко се не ће ода зва ти
И пти це се уто пи ле у шу ми.
Мра ви и ска кав ци ћу ћо ре у тра ви,
На јед ној хум ци
Ле шка ри гу штер зе ле ни.
Олов на ти ши на и лет ња омо ри на
Уста за ле ми ла.

Се дим у хла ду
Осло њен на до вра так хра ма
И слу шам ка ко ср це у ка мен уда ра.
Се ни кне за и вој во де
Си гур но ни су код ку ће,
Ни ко се не ја вља.

Са мо из су ма гли це пла ве
До пи ре не ми од звук зво на
И ми рис зно ја са му шких ра ме на
И де во јач ких ле ђа.
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ДИ ЈАК ПРИ БИ САВ

Чи та ју ћи за пис на стећ ку ис пред хра ма
Св. Ла за ра у Вла хо ви ћи ма

На ши су мра мо ри ва ђе ни 
Из ду бо ка ка ме но ло ма.
Твр ђи је ка мен што не бо не гле да
Ко га не пла че во да и не га зи но га
Пре не го за поч не бде ни је из над гро ба.

На њи ма сам че ки ћем и дле том
Раз и гра во ска ме ње на ко ла
И при зо ре из ло ва и бо ја,
Усе цао ћи ри лич на сло ва
Да се зна де ко смо и од ко га.
Да оста ну зла ме ни ја
Где ле жи кнез где вој во да
Ко га дру жи на до не се са Ко со ва
На сво јој ба шти ни за на век да усни
По ред оца у ње го вој цр кви.

А на ула зу у пор ту,
На оној пло чи ис под но га,
Про чи та ћеш име и оно га ко ји ово пи са.
Чи та о че про клет да ни је си,
Кад при слу жиш све ћу кне зу и вој во ди
И мо је се ду ше опо ме ни,
Мо ли те ди јак При би сав.
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МО ЛИ ТВА У ТВР ДО ШУ

На твр дој сте ни
Из над во де би стро о ке,
Са здан од ка ме на на ше ве ре твр де
Ко твр ђа ва љу ба ви и на де,
Твр дош је про зрач је на ше ду ше
И ог њи ште са ко га нас
Сјај не ви дљив оза ру је.
Ње гов тро сун ча ни ол тар
За вет ни је гру до бран
Мо шти ма на шим ар ми ран.

Онај што ру ше ви не пре ко па ва
И за ко ре ни ма у ду би ни тра га
По твр ђу је оно што вре ме
У пре да ње ар хи ви ра.

А ја не до ла зим у ма на стир
На час по ве сти
Да уз по моћ мо на ха и ар хе о ло га
За ви ру јем у тра го ве Ри ма и Ви зан та
Не го, сам и гре шан,
Да клек нем пред ико ном Све ца,
Сво јом се ни Чу до тво рац Твр до шки
Мо ја не дра да про све тли.




